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PPS-jaarrapportage 2018 

 
Algemene gegevens 

PPS-nummer AF-16507 

Titel Healthy and Sustainable diets: Bringing the consumer 
perspective to the table 

Thema Consument & Keten 
Voeding & Gezondheid 

Uitvoerende kennisinstelling(en) Wageningen University & Research, Department Human 
Nutrition and Health 

Projectleider onderzoek (naam + 
emailadres) 

Lenneke van Bussel (promovendus), Dr. Monica Mars 
(copromotor) en Prof Pieter van ’t Veer (promotor) 

Contact: monica.mars@wur.nl en pieter.vantveer@wur.nl  

Penvoerder (namens private 
partijen) 

Greet VanderHeyden, Sustainable Development Manager, 
Alpro 

Totale projectomvang (k€) K€ 434 

Adres projectwebsite https://topsectoragrifood.nl/project/af-16507-healthy-and-
sustainable-diets-bringing-the-consumer-perspective-to-
the-table/ 

Startdatum 01-08-2017 

Einddatum 31-07-2021 

 
Goedkeuring penvoerder/consortium  
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s 

nemen graag kennis van eventuele opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens het 
consortium de jaarrapportage  

X goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Eventuele opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

 
 
 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 
Wat is er aan de hand en wat doet het project daaraan? 
Wat gaat het project opleveren en wat is het effect hiervan? 

Gezonde en duurzame diëten staan hoog op de politieke agenda door de stijgende hoeveelheid 
aan broeikasgassen in combinatie met stijgende populatie. Gezonde en duurzame diëten zijn 
vooral bestudeerd aan de hand van wiskundige modellen, echter, deze nemen de preferenties 
van consumenten niet mee. Dit project richt zich daarom op de preferenties (e.g. 
smaakprofielen) en accepteerbaarheid van consumenten om een gezonder en duurzamer dieet 

te volgen. Dit wordt gerealiseerd door 1) de smaakprofielen van gezonde, duurzame en mindere 
gezondere en minder duurzame diëten met elkaar te vergelijken, 2) de concepten die 
gerelateerd zijn aan duurzame diëten te bestuderen, en 3) de associaties die consumenten 
hebben met duurzaamheid van een dieet te onderzoeken, zowel de bewuste als de onbewuste 
associaties. 
Dit onderzoek zal een perspectief geven op de relaties tussen sensorische karakteristieken, 
gezondheids- en duurzaamheidsindicatoren en onderliggende attitudes en motieven van 

consumenten ten aanzien van een gezond en duurzaam dieet. Dit is zeer belangrijk om 

gedragsverandering tot stand te brengen naar een gezondere en duurzamer eetpatroon. 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt de PPS volgens planning?  Ja 

Zijn er wijzigingen in het 
consortium/de projectpartners? 

Nee   

Is er sprake van vertraging 
en/of uitgestelde opleverdatum? 

Nee 
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Is er sprake van inhoudelijke 
knelpunten, geef een korte 

beschrijving 

Nee 
 

 

Is er sprake van afwijkingen van 
het ingezette budget/de 
begroting? 

De case study i.s.m. met WFBR wordt in de loop van 2019 
opgestart. WFBR zal op basis van dit PhD-onderzoek nagaan 
welke eigenschappen een (meta)dataplatform moet hebben 
om onderzoekers (PhDs) te faciliteren bij het uitvoeren van 
complexe en vooralsnog handmatige data-linkage (in dit 
geval consumptiedata en sensorische data); hierbij draait het 

naast gebruiks-vriendelijkheid om passende  ontologieën en 
FAIRification van data.  
Deze case studie bouwt voort op ontwikkelingen in het WUR 
strategisch programma ‘Global One Health’ en sluit aan bij de 
ontwikkeling van een WUR-portal voor een Europese research 
infrastructuur op het gebied van ‘Food, Nutrition & Health’. 

 

 

 
Resultaten 2018 

Geef een korte beschrijving van de highlights en projectdeliverables in 2018 

 
In 2018 zijn de smaakprofielen van diëten hoog en laag in gezondheid en duurzaamheid 
bestudeerd. Hieruit kwam naar voren dat gezondere en duurzamere diëten meer neutrale 
voedingsmiddelen, en minder umami/zout/vet, en bittere voedingsmiddelen bevatten. Een draft 

versie staat klaar om verzonden te worden naar Alpro, en naar een wetenschappelijk tijdsschrift 
(eind 2018). 
 
In de tweede helft van 2018 zijn de eerste stappen gemaakt voor een review. Met het review 
willen we bestuderen welke concepten door consumenten worden geassocieerd met 
duurzaamheid (met betrekking tot voeding). Aan het eind van 2018 is de literatuur zoektocht 

afgerond. Het review zal uitgangspunten geven om een impliciete associatie test op te zetten. 
 
Met onze private partner Alpro is afgesproken om een opzet van zowel het review als de 
impliciete associatie test aan hen voor te leggen. Dit zal aan het begin van 2019 plaatsvinden. 
 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2018 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijvingen van 
de producten of een link naar de producten op de projectwebsite of andere openbare websites) 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/workshops 

1 0 0 0 

Titels/omschrijvingen van belangrijkste producten in 2018 (max. 5) en hun doelgroepen 

Poster presentatie in Hohenheim (5-6 September 2018): Taste profiles of diets high and low on 

sustainability and health 
 
Article (draft): Taste profiles of diets high and low in environmental sustainability and health 

 
 

Bijlage: Titels/omschrijvingen van alle producten in 2018 of een link naar deze 
  producten op de projectwebsite of andere publieke websites 

 
Poster presentatie in Hohenheim, abstract submission (No. 36 (A-170)):  

https://food2030.uni-
hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/food2030/Documents/Abstracts_Poster_Presenters.pdf 

https://food2030.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/food2030/Documents/Abstracts_Poster_Presenters.pdf
https://food2030.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/food2030/Documents/Abstracts_Poster_Presenters.pdf

